
A saúde financeira do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte (Previjuno) es-
tará comprometida em seis anos. A avaliação é do gestor do Fundo, Jesus Holanda, com base na falta de adequação 
da Lei Municipal à Legislação Federal de 2019. Com R$ 300 milhões em caixa e uma folha de R$ 5 milhões, as reser-
vas devem derreter nos próximos 20 anos, com a aposentadoria de 4.800 servidores.   PÁGINA 4

APOSENTADORIAS EM RISCO

Saúde financeira do 
Previjuno é de 
apenas seis anos

Guimarães lança seu 
nome à disputa pelo 
Abolição
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Festa de Santo Antônio
 abre festejos juninos 

no Nordeste
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A notícia é escandalosa e retrata a irresponsabilidade com que os úl-
timos gestores de Juazeiro administraram o Previjuno - Fundo de 
Previdência dos Servidores Públicos de Juazeiro do Norte. Segundo o 
dirigente do Fundo, Jesus Holanda, a saúde financeira do Previjuno 

só dura mais seis anos ou 72 meses, caso não haja uma mudança urgente no 
repasse do déficit atuarial. Depois dessa data, os contribuintes não terão mais 
como receber seus vencimentos de aposentadorias, porque diante da falta de ade-
quação da Lei Municipal à Legislação Federal, haverá gravíssimos problemas de 
caixa. Ainda de acordo com o gestor Jesus Holanda, há em caixa a importância 
de R$ 300 milhões. Só que a folha de pagamento é de R$ 5 milhões. Desse modo, 
as receitas irão derreter completamente nos próximos 20 anos, mas o alerta para 
a possibilidade dessa quebradeira é daqui a 72 meses. Contando os dias.

Aposentados de Juazeiro 
sem salários

Rebate       Donizete Arruda

Depois de muita pressão dos diretórios de Crato e 
Juazeiro, o deputado federal José Guimarães resol-
veu engrossar o debate pela sucessão ao Governo do 
Estado e colocou seu nome à disposição. A revelação 
aconteceu durante o Encontro de Petistas do Cariri, 
no sábado, em Juazeiro. Na discussão sobre a organi-
zação da campanha do Lula e a conjuntura estadual, 
Guimarães falou da importância da manutenção da 
aliança com o PDT, mas deixou claro que o PT quer 
participar da escolha do nome e, caso isso não aconte-
ça, o partido seguirá formará um palanque forte para 
Lula no Ceará. Guimarães avaliou que seu nome está 
em todas as discussões dentro do PT e é natural que 
apareça como pré-candidato ao Abolição. 

Diferente dos pretendentes ao Abolição 
do PDT, que não prestigiaram a missa de 
Santo Antônio em Barbalha, o candidato de 
oposição, deputado Capitão Wagner, compa-
receu e sentou num banco com seus aliados 
Rommel Feijó e Argemiro Sampaio. Ao lado, 
noutro banco, estavam Camilo Santana, 
deputado Fernando Santana e o prefeito 
Guilherme Saraiva. Outra ausência sentida 
foi de Cid Gomes. Essa atitude de Cid foi 
entendida como um recado do senador ao 
PDT, que seu nome não é uma opção de 
conciliação no confronto entre Izolda Cela e 
Roberto Cláudio.

Causou estranheza no Cariri a ausência dos 
quatro pré-candidatos do PDT- governadora 
Izolda Cela, Roberto Cláudio, Evandro Leitão e 
Mauro Filho - na tradicional missa em Barbalha, 
na abertura da Festa de Santo Antônio, na Igreja 
Matriz. Quem apareceu lá para demonstrar toda 
a sua fé e mostrar sua emoção, após dois anos de 
pandemia, foi Camilo Santana. Camilo continua 
confiando na palavra do senador Cid Gomes, 
que o candidato do PDT será Izolda Cela e ele 
concorre ao Senado. Camilo usou as suas redes 
sociais, após a missa, para mandar uma mensa-
gem ao Cariri: “Que Santo Antônio interceda por 
cada irmão e irmã cearenses”.

Ausência dos 
candidatos

Oposição presente em 
Barbalha

Guimarães pronto para 
o Abolição

O ex-prefeito de Juazeiro, Manoel Santana, e o 
vereador cratense Pedro Lobo, ambos petistas raiz, têm 
tomado à frente da discussão sobre o rompimento com 
o PDT no Ceará. Os dois não discutem mais aliança 
e nem indicação do candidato do PDT ao governo do 
Ceará. Radicalizaram. Não querem nem Roberto Cláu-
dio e nem Izolda. Os dois ameaçam cruzar os braços, 
caso o partido permaneça na aliança. Nos encontros do 
partido, Pedro e Dr. Santana tem batido pesado em Ciro: 
irresponsável e ingrato. As falas de Pedro, Dr. Santana 
e Guimarães deixaram a relação com o PDT do Cariri 
tensa. Pedro e Dr. Santana comandam os diretórios de 
Crato e Juazeiro, os dois maiores da região. 

A cada dia a situação do ex-presidente da Câmara de Jua-
zeiro do Norte, vereador Willian Bazílio (Bilinha), se agrava. 
A herança maldita deixada para o presidente Darlan Lobo já 
acumula um déficit de R$ 400 mil para o mês de maio. Pelo 
menos, esse é o valor solicitado por Darlan ao prefeito Glêd-
son Bezerra para fechar as contas. Além dos R$ 1,2 milhão 
que viraram fumaça, Bilinha detonou a economia de R$ 200 
mil ao mês, que a Câmara estava acumulando. O rombo nas 
contas se aproxima dos R$ 3 milhões, em apenas seis me-
ses. Bilinha alega que gastou o dinheiro comprando móveis 
e fazendo reparos no prédio da Câmara. É bom lembrar que 
quando era presidente do Poder, o prefeito Glêdson, cons-
truiu a nova sede ao custo de R$ 2,5 milhões.

Quem trabalha pelo 
rompimento

Cresce rombo na Câmara de 
Juazeiro
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O pré-candidato da oposição, deputado Capitão Wagner, prepara 
um grande evento para o Cariri. Aposta na estratégia para ganhar 
repercussão.

Pedro confirma sua fidelidade a Cid Gomes. Só não precisava receber 
Izolda na mesma semana e derramar elogios a governadora Izolda. Essa 
ambiguidade cobra caro.

Wagner já reservou a data de 10 de julho, no Crato Tênis Clube, para 
fazer o evento regional do União Brasil. É a abertura da ExpoCrato.

O deputado Pedro Bezerra assumiu seu lado na disputa interna do 
PDT. Foi a uma rádio de Juazeiro e declarou apoio a Roberto Cláudio.

Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte anunciou rompimento do 
contrato com a organização social Idab.

Desculpe a ignorância, esses móveis que o ex-presidente Bilinha com-
prou eram pintados de ouro?
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Em março de 2020 tudo parou. As manifestações 
culturais estão entre os incontáveis processos 
que a pandemia de covid-19 interrompeu. A 
população foi impedida de ir às ruas, de co-

memorar festas tradicionais, de manter ritos herdados 
por gerações. Hoje, dois anos desde que tudo parou, a 
tão aguardada retomada acontece no Cariri: a Festa 
do Pau da Bandeira de Santo Antônio reuniu mais de 
170 mil pessoas em Barbalha no último domingo (30).
Difícil pensar, durante o ápice da pandemia, que 
este cenário de festas voltasse a ocorrer. Afinal, com 
a covid-19 sendo tão cruel e atingindo milhares de 
caririenses de diferentes formas, as coisas boas nos 
pareciam cada vez mais distantes. Entretanto, o po-

EDITORIAL

Opinião
A retomada dos eventos culturais 

der da ciência nos deu uma nova chance. Através 
da vacina, foi possível controlar a covid-19 e trazer 
à população, novamente, a chance de celebrar com 
pessoas queridas, com direito a abraços apertados.
A retomada das festas não podia ser diferente: as 
cores de Barbalha, a animação dos caririenses e 
dos visitantes, a riqueza cultural dos grupos de tra-
dição dão o tom da festa. Todos juntos! Aglomera-
dos, sob uma felicidade imensurável, nas ruas da 
cidade histórica de Barbalha. Todos juntos, na fes-
ta que é reconhecida como Patrimônio Imaterial 
e que abre os festejos juninos em todo o Nordeste. 
Viva Barbalha! Viva Santo Antônio! Viva o Cariri!

J. Bosco

PODER DO EVANGELHO
(Rm 1.16).
São diversos os poderes conhecidos nesse 

mundo, tais quais os poderes da política, da 
economia, das armas nucleares, das doenças, 
entre incontáveis outros que massacram 
e destroem os homens. Há, porem, outro 
poder do qual trata aqui o texto acima, que 
é o poder do evangelho. Enquanto muitos 
poderes visam à destruição, o evangelho 
proporciona vida abundante aqui neste 
mundo e vida na eternidade.

O poder do evangelho é tão excelente e 
completo que supre as maiores necessidades 
humanas. Vejamos quais são:

Libertação. Nenhum outro poder consegue 
pôr em liberdade o pobre homem escravizado 
pelo álcool, fumo e outras drogas. Uma 
das grandes necessidades do homem é sua 
liberdade. Famílias são destruídas, lares são 
desfeitos, cadeias lotadas como resultado de 
atos praticados por pessoas presas aos vícios.

Transformação. Outra grande necessidade 
do homem é ser transformado. Muitos até 
buscam mudar, porém a transformação que 
ele tanto precisa somente acontece no âmbito 
espiritual e, nessa área, armas humanas não 
funcionam.

Salvação. E, por fim, o texto diz: “Pois 
não me envergonho do evangelho, porque 
é o poder de Deus para a salvação de todo 
aquele que crê”. Se você já experimentou 
todos os poderes em busca de libertação, 
transformação e salvação, experimente o 
remédio infalível. Experimente o poder do 
evangelho de Cristo.

Deus abençoe!

PALAVRA 
DE FÉ
Pr. Gecer Góis
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Fale conosco:

Meu pai tem nome 
e tem rosto

Os números não mentem. Segundo dados da 
Associação dos Registradores de Pessoas Naturais 
do Estado do Ceará (Arpen/CE), no ano de 2022, no 
Ceará, 2.863 crianças foram registradas somente 
com o nome da mãe. Até o dia 10 de maio, foram 
registrados 39.479 nascimentos, e deste total, 7,2% 
dos nascidos não tiveram o nome do pai registrado. 
A que se deve este aumento? Não se pode culpar 
a pandemia de Covid-19, posto que os cartórios 
se encontram de portas abertas, aptos a realizar os 
atos registrais. O que se verifica é uma crescente no 
número de mães solos, de mulheres que passam a 
cuidar e “chefiar” suas famílias, em detrimento de 

ARTIGO
Ana Mônica Anselmo de Amorim

pais que preferem abandonar sua prole. 
No entanto, a busca pela paternidade pode ser feita 

a qualquer momento, seja criança, adolescente ou 
adulto, não há idade. Basta que o genitor procure o 
cartório ou a Defensoria Pública e reconheça espon-
taneamente sua condição de pai. Se houver dúvidas, 
pode ser feito exame de DNA, inclusive em laboratório 
público para àqueles que não possam pagar. Este reco-
nhecimento da paternidade pode ser buscado também 
pela mãe, e caso haja uma negativa do genitor, mais 
uma vez, a Defensoria Pública pode ser provocada, 
propondo uma ação de “Investigação de Paternidade”. 
Prudente ainda relatar a ação “Investigatória de Pater-
nidade” pode não versar exclusivamente sobre este 
reconhecimento, mas, também, discutir o pagamento 
de pensão alimentícia, guarda e direito de convivência. 

E se o pai faleceu? Possível ainda propor a “Inves-
tigação de Paternidade” em desfavor dos herdeiros 
daquele. Preocupada com estes números, a Defensoria 
Pública do Estado do Ceará no mês de março, realizou 
mutirão – Meu Pai tem Nome, em que 715 pessoas 
foram atendidas nas cidades de Fortaleza, Crato e 
Sobral. Fato é que, diante do aumento dos registros de 
“Pais Ausentes”, mães e filhos devem estar cientes dos 
seus direitos, de que podem a qualquer tempo buscar o 
reconhecimento de paternidade, estando a Defensoria 
Pública apta a ajudar.
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Déficit Atuarial pode comprometer 
Previjuno em 6 anos

A atual situação do 
Fundo Municipal de 
Previdência Social dos 
Servidores de Juazeiro 
do Norte (Previjuno) 
coloca em risco as 
aposentadorias dos 
servidores municipais. 
Em termos de susten-
tação, o Previjuno só 
aguenta mais cinco 
ou seis anos, caso não 
haja uma mudança 
urgente no repasse 
do déficit atuarial. A 
avaliação é do gestor 
do Previjuno, Jesus 
Holanda.

Hoje são R$ 300 
milhões em caixa, 
com uma folha men-
sal de R$ 5 milhões, o 
que, segundo o gestor, 
estará comprometida 
em seis anos. Para este 
ano, a previsão é que 
cerca de 300 servi-
dores se aposentem 
e a tendência é que a 
folha aumente.

Uma audiência 
pública para discutir o 
assunto seria realizada 
na última sexta-feira 
(27), mas foi adiada 
para o dia 6 de junho, 
a pedido do Sindi-
cato dos Servidores. 
O evento discutirá 
proposta a ser enviada 
à Câmara, com a Lei 
Municipal que busca 
adequação à Lei Com-
plementar nº 23/2007 
e à Emenda Constitu-
cional nº 103/2019, 
que tratam da Reforma 
da Previdenciária.

A Legislação Federal 
pede a adequação para 
resolver problemas 

como o déficit atua-
rial, motivado de difi-
culdades na Previjuno. 
Jesus Holanda adverte 
que se a reforma não 
for aprovada, acarreta-
rá no agravamento da 
situação. “Hoje, há um 
equilíbrio entre o que 
entra e o que sai, mas 
não se sabe até quan-
do”, disse.

A alíquota de 11% 
não foi majorada e o 
Município assume 
uma carga financeira 
grande. A adequação 
para os 14% sugeridos 
pela Legislação Fede-
ral deveria estar em 
vigor desde de 2019. 
Em 2021, a Prefeitura 
enviou o projeto, mas 
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a Câmara não apro-
vou.

O Município tem 
repassado 8% a mais 
que o servidor, o que 
compromete as contas 
públicas. Para Jesus, 
a sustentabilidade do 
regime também passa 
pela saúde financeira 
do Município. “Hoje, 
não existe dinheiro 
em caixa para apo-
sentar os servidores 
daqui a 10 ou 15 anos. 
São 4.800 servidores 
que devem se aposen-
tar nos próximos 20 
anos”, disse.

Se o projeto não for 
aprovado, o Municí-
pio terá que bancar 
a diferença por cerca 

Política
Reunião entre Prefeitura, Previjuno e Sindicato está sendo articulada

Situação do Previjuno coloca em 
risco futuras aposentadorias

>>ECONOMIA

Pagamento da folha mensal estará comprometido em seis anos

de 35 anos, além do 
repasse obrigatório. 
Serão cerca de R$ 2 
milhões ao mês, sem 
contar com reajustes 
salariais e inserção de 
novos servidores. R$ 
24 milhões a mais nas 
despesas por ano.

O novo projeto 
propõe aumento da 
alíquota e a inserção 
de aposentadoria 
complementar. Esse 
último ponto atinge 
apenas servidores no-
vos. Para eles, as apo-
sentadorias sofreriam 
mudanças na idade 
mínima e no tempo 
de contribuição.

Em reunião com o 
Previjuno, represen-

Hoje, há um 
equilíbrio entre o 
que entra e o que 
sai [Previjuno], 
mas não se sabe 
até quando

JESUS HOLANDA
Gestor do Previjuno

Da Redação
redacao@jornaldocariri.com.br

tantes dos sindicatos 
apresentaram propos-
ta de alíquota progres-
siva: quem ganha mais 
paga mais. Na média, 
a proposta atende aos 
14% previstos na Lei 
Federal. Uma nova 
reunião entre Pre-
feitura, Previjuno e 
Sindicato está sendo 
articulada.

PROBLEMAS – Em 
15 anos, a Previjuno 
teve problemas que 
ajudaram a agravar a 
situação. Uma série 
de parcelamentos no 
decorrer dos anos, 
por falta de repasses 
referentes ao déficit 
atuarial e alíquotas, foi 
aprovada na Câmara. 

No dia 25, durante 
as comemorações de 
aniversário do Previ-
juno, o vice-prefeito 
Giovanni Sampaio 
(PSD) relembrou 
que pelo menos dois 
ex-prefeitos chegaram 
a sacar o dinheiro do 
fundo para pagar qui-
tar contas da gestão. 
Giovanni não apontou 
nomes e nem valores.

Em fevereiro de 
2020, na gestão do 
ex-prefeito Arnon Be-
zerra, a então gestora 
do Previjuno, Graça 
Alves, admitiu um dé-
ficit atuarial de R$ 335 
milhões até 2054.

jornaldocariri.
com.br

>>acesse
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A sessão extraordinária do dia 25, na Câmara de Jati, deveria ser esquecida. Discutindo a 
pauta do novo Plano de Cargos e Carreira (PCC), vereadores da base da prefeita Mônica 
Mariano cometeram crimes para abafar o debate. Na tentativa de desviar o foco, a ve-
readora Valma Gomes disse que os servidores afastados deveriam dar lugar aos “jovens 

de mente aberta”. A discriminação foi formalizada pelo Sindicato ao Ministério Público do Estado. 
Existe uma decisão judicial mandando reintegrar os servidores. Ainda na sessão ordinária, o vereador 
Naldim Gervásio pediu vistas do projeto, mas voltou atrás depois de sofrer pressão dos colegas e de 
professores contratados presentes à sessão. O vereador Ronivaldo criticou a sindicalista Nesci por 
defender os servidores. Ela respondeu que vai continuar combatendo o uso dos cargos na Prefeitura 
para fazer política. Para lotar a sessão, a gestão deixou a escola Maria Núbia sem aula. O embate entre 
Sindicato e a gestão da prefeita Mônica está tomando proporções de caso de polícia. É questão de 
tempo.

Pressão e discriminação na 
Câmara de Jati

Colhendo os frutos do trabalho de quase oito anos à 
frente do Governo do Estado, o ex-governador Cami-
lo Santana (PT) iniciou agenda de homenagens pelo 
Ceará. No Cariri, recebeu dois títulos de cidadão neste 
sábado (28): em Aurora pela manhã e Brejo Santo 
à tarde. Sob a articulação dos deputados estaduais 
Guilherme Landim (PDT) e Fernando Santana (PT), os 
eventos mostraram o peso político de Camilo em sua 
região. No domingo, Camilo finalizou a agenda do fim 
de semana em Barbalha. Mesmo nos bastidores, Camilo 
evitou falar sobre a disputa interna com o PDT. Disse 
que a disputa está perto de uma decisão final. Em meio 
a festa, Camilo tenta amenizar a crise.

O prefeito de Santana do Cariri, Samuel 
Werton, está em transição política. Samuel 
se negou a permanecer na oposição estadual 
e não se filiou ao União Brasil, resultado da 
fusão do DEM, seu partido, e o PSL. Iniciou a 
aproximação com a base do Governo através 
do deputado Fernando Santana, que deve ser 
seu candidato a estadual. Novo no grupo, é na-
tural que seja disputado pelas forças políticas. 
E essa disputa tem causado dor de cabeça na 
escolha do federal. Há quem garanta que Cami-
lo pedirá apoio para Janaina, mas Izolda quer o 
voto em Idilvan. 

O ex-prefeito de Assaré, Evanderto Almeida, 
líder da oposição, está com problemas com 
seus aliados. Ele fechou apoio a candidatos do 
MDB para deputado federal e estadual. Votará 
em Eunício Oliveira e Davi de Raimundão. A 
crise está instalada. Com o PSD do federal Do-
mingos Neto está configurado o rompimento. 
Já com o suplente de deputado estadual Ander-
son Palácio, a confusão é ainda maior. Evan-
derto tinha compromisso com Anderson para 
estadual e, agora, deve perder apoio no grupo 
liderado pelos ex-vereadores professor Palácio 
e Aninha. Evanderto diz que está decidido e 
não voltará atrás em suas escolhas.

Evanderto é 100% MDB 
em Assaré

Prefeito disputado por 
base governista

Camilo, cidadão de Brejo 
Santo e Aurora

Chapada         Madson Vagner

Acredite se quiser: 
Idab vai sair de Juazeiro

O Instituto Diva Alves 
do Brasil (Idab) está 
em fase final de exe-
cução do contrato com 
Juazeiro do Norte. A 
informação é Secretaria 
de Saúde do Município, 
divulgada em nota na 
sexta-feira (27). O Idab é 
responsável pela gestão 
do Hospital São Lucas e 
da UPA Limoeiro.

A nota da Secretaria 
de Saúde responde a de-

núncias de negligência 
feita pelo vereador Pedro 
Januário-Janu (Republi-
canos). Uma grávida de 
17 semanas teria procu-
rado atendimento com 
sangramento e acabou 
orientada a voltar no ou-
tro dia, por falta de um 
exame de imagem.

Depois de um exame 
particular, a família 
constatou o óbito de 
dois fetos. A Secretaria 
garante ter disponibili-
dade do serviço e que 
não foi procurada pelo 
Idab. A secretária Fran-
cimones Rolim disse que 
conduta médica tem que 
ser respeitada, mas que 
será averiguada a possi-
bilidade de negligência.

Nota da 
Secretaria de 
Saúde responde 
a denúncias de 
negligência feitas 
pelo vereador 
Janu.

FOTO: GUTO VITAL-AGÊNCIA MISÉRIA

ENQUANTO ISSO

Em Granjeiro, a revolta tomou conta da população. 
O acúmulo de lixo e vegetação daninha no açude do 
Junco está levando a população a se mobilizar em 
mutirões de limpeza semanalmente.

Normal, diante da escassez de recursos públicos. 
Mas, a população reclama que, enquanto faz mutirão, 
a secretária de Meio Ambiente, Delsivania Alves, 
ostenta uma viagem pela Europa.

Em Milagres, o prefeito Cícero Figueiredo parece 
disposto a remar contra a maré da máxima que manda 
esquecer as obras de ex-gestores. Assinou ordens para 
terminar obras inacabadas.

O recado à má política veio em parceria do de-
putado estadual Guilherme Landim, que destinou 
emendas necessárias à obras em unidades de saúde e 
equipamentos para o Hospital Municipal.

jornaldocariri.
com.br
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Da Redação
redacao@jornaldocariri.com.br
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A região 
do Cariri 
receberá 
audiências 

públicas promovi-
das pela Assembleia 
Legislativa do Ceará, 
para debater a pres-
tação de serviços da 
Enel, responsável 
pelo fornecimento de 
energia no Estado. A 
iniciativa é coordena-
da por uma comissão 
especial protagoniza-
da pelos deputados 
caririenses Fernando 
Santana (PT) e Gui-
lherme Landim (PDT), 
respectivamente pre-
sidente e relator.

Robson Roque
redacao@jornaldocariri.com.br

População questiona a qualidade dos serviços da Enel

Política >> ENERGIA
Fornecimento de energia será tema de 

audiências promovidas pela AL-CE

Atuação da Enel no Cariri 
será debatida em audiências

A Câmara de Bar-
balha se antecipou ao 
solicitar a realização 
de uma audiência no 
Município. “Temos 
muitas coisas delica-
das aqui, que preci-
sam ser chamadas a 
atenção. Já insistimos 
muito para que a Enel 
prestasse um serviço 
de qualidade à popu-
lação”, diz o presi-
dente Odair de Matos 
(PT).

O vereador citou al-
gumas queixas, como 
ligação para forneci-
mento de energia em 
escolas, pendente há 
mais de três meses. 
“Temos que ser duros 
contra essa empresa 
que prejudica a vida 
das pessoas”, conclui 

Odair. O vereador 
Epitácio Cruz (PSDB) 
classificou a Enel 
como “uma empresa 
irresponsável que 
não respeita o cida-
dão” e citou cobran-
ças indevidas em 
contas de energia.Temos que ser 

duros contra essa 
empresa que 
prejudica a vida 
das pessoas

ODAIR DE MATOS
Presidente da Câmara

jornaldocariri.
com.br
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jornaldocariri.
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Entidades e políticos 
reagem à cobrança 
no ensino público

Deputados federais 
do Cariri, professores, 
estudantes e entidades 
do ensino superior reagi-
ram contra a Proposta de 
Emenda à Constituição 
(PEC) que prevê cobran-
ça de mensalidades em 
universidades públicas. 
Autor da proposta, Gene-
ral Peternelli (União-SP) 
detalha que a gratuidade 
será mantida apenas 
para estudantes compro-
vadamente carentes.

O Sindicato dos 
Docentes das Univer-
sidades Federais do 
Estado do Ceará (Adufc) 
classificou a proposta 
como um golpe contra 
a educação pública. “A 
iniciativa está sendo 
colocada em votação de 
forma sorrateira e busca 
concretizar um projeto 
de privatização do en-
sino superior público”, 
diz.

Os deputados cari-
rienses Idilvan Alencar 
e Pedro Bezerra, do 
PDT, anteciparam votos 
contra a PEC. “Universi-
dade pública e gratuita 
sempre! Mensalidade? 
Jamais!”, disse Pedro 
Bezerra. Ex-secretário 
de Educação do Ceará, 
Idilvan prometeu ações 
contra a iniciativa. “No 
começo do governo, 
tivemos a maior mani-

festação contra o Bolso-
naro, após o ataque às 
universidades. Se quiser 
cobrar mensalidade na 
universidade pública, 
vamos pra rua de novo”, 
prometeu o parlamentar.

FOTO: UFCA DIVULGAÇÃO

FOTO: ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

Entre as queixas, está pendência na ligação para fornecimento de energia em escolas

Se quiser cobrar 
mensalidade na 
universidade 
pública, vamos 
pra rua de novo

IDILVAN ALENCAR
Deputado federal
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Metropolitana
FOTO: ASCOM IPECE

Estado registrou recorde no número de importações e exportações

Crajubar 
tem bons 
índices em 
exportações e
importações

Economia dá sinais de recuperação

Os quatro 
primeiros 
meses 
de 2022 

registraram recorde 
no número de im-
portações e expor-
tações no Ceará. As 
informações são da 
edição do Ceará em 
Comex, elaborado 
pelo Centro Interna-
cional de Negócios 
(CIN), da Federação 
das Indústrias do Ce-
ará (FIEC). Do Cariri, 
os municípios que 
compõem o triângu-
lo Crajubar são os 
mais expressivos na 
economia estadual.

No ano de 2021, 
Crato se manteve 
como o 30º muni-
cípio exportador e 
39º importador do 
Estado. As exporta-
ções ultrapassaram 
US$ 3,5 milhões 
(dólares) e as impor-
tações foram acima 
de US$ 579 mil. O 
mel natural foi o pro-
duto mais exportado. 
Os Estados Unidos 
foram o país com 
maior destinação dos 
produtos cratenses. 
Em seguida, Espanha 

e Itália, entre outros.
Juazeiro do Norte 

foi o 38º município 
exportador no Ceará. 
No quesito importa-
ção, ele se manteve 
em 21º. As exporta-
ções contabilizaram 
montante superior a 
US$ 576 mil (dó-
lares), enquanto as 
importações foram 
acima de US$ 4,1 
milhões. O subsetor 
de calçados foi o 
principal exporta-
dor no Município. 

Joaquim Júnior
redacao@jornaldocariri.com.br

Barbalha é o 
12º município 
importador do 
Ceará

CEARÁ EM COMEX

jornaldocariri.
com.br
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Municípios retomam negociações
econômicas com outros países

>> ECONOMIA

Paraguai, Bolívia e 
Panamá ocupam os 
três países que mais 
importaram produtos 
juazeirenses.

Barbalha, que com-
pleta o Crajubar junto 
ao Crato e a Juazeiro, 
foi o 35º município 
exportador do Esta-
do: acima de US$ 1 
milhão. Sumos de 
frutas ou de produtos 
hortícolas lideram os 
subsetores. Estados 
Unidos, Países Baixos 
e Canadá aparecem 
como principais com-
pradores. Sobre as 
importações, Barbalha 
se manteve em 12º lu-
gar entre os que mais 
importaram no Ceará, 
com compras acima 
de US$ 17,6 milhões.
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Quase metade dos jovens 
não recebeu dose de reforço

Quase metade dos 
jovens caririenses 
entre 18 e 29 anos 
não compareceu 
para se vacinar com 
a dose de reforço 
contra a covid-19. 
Ao todo, são 41% de 
pessoas nesta faixa 
etária que foram 
imunizadas com a 
segunda dose, mas 
ainda não receberam 
a aplicação extra. Fo-
ram 156.142 pessoas 
vacinadas com a se-
gunda dose e apenas 

Robson Roque
redacao@jornaldocariri.com.br

91.863 com o refor-
ço. Além disso, 3.588 
jovens estão com 
o esquema vacinal 
incompleto, tendo 
recebido apenas uma 
dose. 

Apenas Assaré e 
Lavras da Mangabei-
ra alcançaram a meta 
de vacinar todos os 
jovens com aplicação 
adicional. Tarrafas 
é o município que 
menos conseguiu 
aplicar a terceira 
dose: somente duas 
pessoas, entre 1.148 
jovens que recebe-
ram a segunda admi-
nistração de imuni-

Metropolitana
Dose de reforço tem baixa adesão entre jovens

Leia
A governadora do 

Ceará, Izolda Cela, es-
teve em Missão Velha, 

nesta segunda-feira 
(30). Ela entregou uma 

base do Comando de 
Policiamento de Ron-

das e Ações Intensivas 
e Ostensivas (CPRaio) 

e uma central de vi-
deomonitoramento. O 
equipamento contará 
com 23 policiais mili-

tares e 10 motos.

O Banco do Nor-
deste e a Agência de 
Desenvolvimento do 

Ceará promoveram 
um encontro com 

empresários, a fim 
de divulgar o Cariri 

como uma região 
atrativa para novos 
negócios. O evento 

teve como foco prin-
cipal o fomento a 

novas oportunidades 
no Distrito Industrial 

do Cariri.

O Ministério da 
Saúde comunicou 

que um dos dois ca-
sos suspeitos de varí-
ola dos macacos é in-

vestigado no Ceará. 
A Secretaria estadual 
de Saúde emitiu uma 

nota para orientar 
os municípios sobre 

casos suspeitos e 
recomendou medi-
das de prevenção a 

serem adotadas pelas 
gestões.
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Apenas 91.863, dos mais de 150 mil jovens vacinados com a segunda dose, receberam o reforço do imunizante

Convocamos 
os cearenses a 
tomarem suas 
doses de reforço, 
assim como 
aqueles que 
não iniciaram 
o esquema 
vacinal.

MARCOS GADELHA
Secretário estadual

zante. Na sequência, 
estão Aurora (74%), 
Granjeiro (73%) e 
Jati (71%). 

Outras cinco têm 
mais da metade 
da população sem 
reforço na imuniza-
ção: Araripe, Jardim, 
Missão Velha, Nova 
Olinda e Penaforte. 
Não fortaleceram o 
sistema imunológico: 
8.562 jovens em Cra-
to, 22.134 em Juazei-
ro do Norte e 4.594 
em Barbalha.

jornaldocariri.
com.br

>>acesse
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GiroK    Ronuery Rodrigues

Reformas Vaquejada Topografia
Missão Velha vai comemorar a 53° edição da va-

quejada. A festa ocorrerá nos dias 30 de junho e 1,2 
e 3 de julho. O evento cultural movimenta a região 
e, de acordo com a organização, alguns detalhes já 
estão sendo ajustados para que tudo ocorra dentro 
dos padrões técnicos.

Mauriti vai investir mais de R$ 1 milhão em 
reforma de praças. As praças da Matriz, da Palestina 
do Cariri e do São Félix passarão por revitalização. 
Os recursos para reformar os equipamentos são pro-
venientes de emendas parlamentares e de recursos 
próprios.

Nos próximos dias, será iniciado o processo de 
topografia para a construção da CE-166, que vai ligar 
os municípios de Farias Brito e Cariús. A informação 
gera expectativa junto aos moradores das duas cidades. 
A via vai diminuir a distância entre o Centro Sul e o 
Cariri.

Penaforte realiza, no dia 31 de 
maio, a tradicional Coroação de 
Nossa Senhora. A celebração ocor-
re há mais de 70 anos e encerra o 
mês mariano. Na parte social, se-
rão realizados shows nos dias 30 e 
31. O cantor Jonas Esticado é uma 
das atrações confirmadas.

PenaforteJustiça realiza Tribunal do 
Júri em Abaiara

FOTO: REPRODUÇÃO REDES SOCIAIS

Tribunal do Júri foi realizado em Abaiara 

Grande Cariri

A Justiça do Ceará determinou a realização de Tribunal 
do Júri em Abaiara, para julgar um homem denuncia-
do por homicídio. O Município sediou o julgamento, 
que aconteceu no último dia 26 de maio, na Câmara 

Municipal, após 10 anos sem esse tipo de ação judicial. Na oca-
sião, a defesa requereu absolvição, alegando legítima defesa do 
homem, que é acusado de matar um parente em 2020. O júri foi 
convencido e o réu absolvido. No entanto, o Ministério Público 
recorreu da decisão. O julgamento movimentou a cidade na últi-
ma semana. 

Popular denuncia falta 
de soro em hospital 

Comunidades reivindicam 
melhorias nas vias 

Uma mulher interna-
da no Hospital Munici-
pal Santo Antônio, em 
Barro, usou as redes so-
ciais para denunciar que 
estaria faltando insumo 
na unidade hospitalar. 
Em vídeo que circula 
nas redes sociais, a 
moradora relatou que 
teve que comprar um 
soro para ser medicada, 
no valor de R$ 13,50. A 

Comunidades 
da região que liga 
Rosário a Mandacaru, 
em Milagres, cobram 
celeridade na recupe-
ração da via de acesso 
às localidades. A área 
é extensa e possui 
elevada densidade po-
pulacional. Moradores 
de Veneza, Gameleira, 
Varjota, Passagem de 
Pedra, Santa Catarina, 

paciente disse que a 
situação era de desa-
pontamento. A repor-
tagem do Jornal do 
Cariri tentou contato 
com a Secretária de 
Saúde do Município 
e com a direção do 
Hospital Municipal, 
mas as ligações não 
foram atendidas.

Caneira, Valdevino, e 
Cantinho enfrentam 
dificuldades para se 
deslocar até a cidade. 
Eles reclamam dos 
buracos e também da 
vegetação que está to-
mando a estrada. Até 
o fechamento desta 
nota, não consegui-
mos contato com a 
Prefeitura sobre o 
assunto.

Localidades de Milagres reivindicam acesso

www.jornaldocariri.com.br @jornaldocariri
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Você pode e deve ser uma
mulher empoderada

APOIO:

REALIZAÇÃO:VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NÃO.
EMPODERAMENTO SIM

Praticar o 
autoconhecimento

Ser você mesma

Bancar as escolhas

Investir em 
quali
 cação

Parar de buscar 
aceitação

A gente sabe que não existe uma fórmula mágica do 
empoderamento feminino, mas algumas atitudes 
podem ajudar para que elas sejam cada vez mais 

fortes e competentes.

Conhecer a si mesma é fundamental para 
o empoderamento feminino. Afi nal de con-
tas, embora seja possível apontar alguns 
caminhos, certas decisões dependem de 
cada mulher. É preciso se tornar capaz de 
reconhecer seus desejos, as suas melhores 
qualidades e seus principais defeitos. Dessa 
forma, pode-se começar a aceitar até mes-
mo os seus limites e ter mais confi ança para 
tomar as rédeas da sua vida.

A moda, assim como as tendências de 
comportamento, estarão sempre rondando 
as mulheres. Porém, não deixe elas ditarem 
as suas escolhas. Você deve ser verdadeira 
consigo mesma para se sentir confi ante 
e tomar as suas decisões. O que funciona 
para uma pessoa não necessariamente faz 
sentido para as demais.

O empoderamento feminino não deve ser 
encarado como um conceito usado para 
transformá-laem uma heroína – muito pelo 
contrário. Lembre-se de que você é sobretu-
do um ser humano e, portanto, está sujeita 
a cometer acertos e erros. Ao fazer suas 
escolhas, não deixe o medo de algo dar 
errado tomar conta de você. Comemorar os 
acertos é importante. Mais do que isso, não 
se culpe quando fi zer uma escolha “errada”. 
Seja realista sem deixar a peteca cair!

O empoderamento feminino não deve ser 
encarado como um conceito usado para 
transformá-laem uma heroína – muito pelo 
contrário. Lembre-se de que você é sobretu-
do um ser humano e, portanto, está sujeita 
a cometer acertos e erros. Ao fazer suas 
escolhas, não deixe o medo de algo dar 
errado tomar conta de você. Comemorar os 
acertos é importante. Mais do que isso, não 
se culpe quando fi zer uma escolha “errada”. 
Seja realista sem deixar a peteca cair!

Desde pequenas, as mulheres são ensina-
das a agradar todos ao redor. Isso faz com 
que muitas deixem a própria personalidade 
de lado com medo da rejeição, da crítica e 
do julgamento das pessoas. Embora seja 
praticamente impossível não levar em con-
sideração a opinião dos outros, o que uma 
mulher empoderada não deve fazer é viver 
em busca de aceitação. Você deve respeitar 
a sua essência e lembrar que não dá para 
agradar todo mundo.

Quais os maiores impactos do 
empoderamento feminino?empoderamento feminino?

 Junto aos ideais feministas, o em-
poderamento feminino ajuda a combater 
alguns argumentos ainda usados por muita 
gente para justifi car a desigualdade entre os 
gêneros. Um argumento bastante comum é o 
de que as mulheres teriam as competências 
necessárias apenas para algumas atividades, 
áreas ou profi ssões, por exemplo. 

Apesar de as diferenças biológicas se-
rem incontestáveis, outras precisam ser ques-
tionadas. É isso que as mulheres têm mostrado 
para a sociedade ao exercerem profi ssões 
antes vistas como masculinas. Ou até mesmo 
ao ocuparem cargos de liderança antes domi-
nados pelos homens.
 Dessa forma, as mulheres foram 

responsáveis por algumas mudanças no 
mercado de trabalho. Ainda que existam 
diferenças de salário e os homens ainda 
dominem a maioria dos altos cargos nas 
empresas, elas estão hoje em espaços que 
jamais seriam ocupados por mulheres algu-
mas décadas atrás.

Você pode e deve ser uma
mulher empoderada

Você pode e deve ser uma
mulher empoderada

Ser você mesma
A moda, assim como as tendências de 
comportamento, estarão sempre rondando 
as mulheres. Porém, não deixe elas ditarem 
as suas escolhas. Você deve ser verdadeira 
consigo mesma para se sentir confi ante 
e tomar as suas decisões. O que funciona 
para uma pessoa não necessariamente faz 
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Essa história  
tornou-se uma 
referência, 
para que nós 
pudéssemos 
discutir 
temáticas 
da reforma 
agrária...

Padre Vileci Basílio

Dia a Dia

Na Assembleia Le-
gislativa do Ceará, um 
Projeto de Lei pretende 
introduzir a Romaria da 
Santa Cruz do Deserto 
no Calendário Oficial 
de Eventos do Estado. 
O evento deverá ser 
celebrado anualmente no 
quarto domingo do mês 
de setembro. O projeto 
também propõe a criação 
da  Semana Ecos do 
Caldeirão, para tecer dis-
cussões sobre a temática.  
A Romaria da Santa Cruz 
já  acontece na histórica 
comunidade do Caldeirão 
da Santa Cruz, mas não é 
uma data oficializada. 

O deputado estadual 
Renato Roseno (PSOL), 
autor do PL, acredita 
que “o projeto busca 
reparar uma histórica 
injustiça cometida pelo 
Estado Brasileiro, que foi 
o ataque e destruição da 
comunidade do Caldeirão 
da Santa Cruz”. “Essa 

FOTO: GENEUZA MUNIZ

Alunos da rede pública em visita ao Sitio Caldeirão em 2019

história  tornou-se uma 
referência, para que nós 
pudéssemos discutir no 
dia a dia as temáticas 
da reforma agrária, da 
agricultura familiar, da 
sustentabilidade no terri-
tório do Cariri”, finaliza 
o padre Vileci Basílio 
Vidal, um dos articulado-
res da Romaria.

Uma ope-
ração 
desen-
cadeada 

pela Polícia Civil 
resultou nas prisões 
de seis mulheres e 
17 homens no Cariri, 
suspeitos de envolvi-
mento com o tráfico 
de drogas. Os manda-
dos de prisão, busca 
e apreensão foram 
cumpridos em oito 
municípios: Barba-
lha, Caririaçu, Crato, 
Jardim, Juazeiro do 
Norte, Missão Velha, 
Fortaleza e São Paulo. 
Foram apreendidas 
oito armas de fogo, 
munições e cerca de 
10 quilos de drogas, 
entre maconha e 
cocaína.

Segundo o delega-
do Pedro Viana, as 
ações são resultado 
de investigações rea-
lizadas há dois anos e 
meio. Ao longo desse 
tempo, 14 pessoas já 
haviam sido presas 
e mais de 600 quilos 
de drogas apreendi-
dos, bem como armas 
e outros materiais 
usados para operar 
o tráfico na região. 
A Polícia Civil ainda 
realizou sequestro 
de bens e dinheiro 
para descapitalizar o 
poderio financeiro do 
tráfico.

“É exatamente aí 
onde a gente con-
segue dar um duro 
golpe no crime orga-
nizado. Uma vez que 
o indivíduo apenas 
tendo sido preso e ele 

Robson Roque
redacao@jornaldocariri.com.br

Novas 
pessoas serão 
identificadas 
e novas 
operações 
devem ocorrer 
ao longo do ano

Pedro Viana
Delegado

Tráfico de drogas movimentou R$ 100 milhões no Cariri

FOTO: GOVERNO DO CEARÁ

Polícia prende 23 
pessoas por tráfico

Material apreendido inclui armas, munições e drogas

Romaria do 
Caldeirão no              
calendário oficial

ainda permanecendo 
com o poderio eco-
nômico, sem dúvida, 
através de pessoas 
interpostas, ele irá 
continuar a operar. 
Uma vez descapita-
lizado, ele não tem 
como voltar a operar 
novamente”, explica o 
delegado.

Desse modo, a 
Polícia Civil solicitou 
o bloqueio de R$ 100 
milhões em valores 
movimentados por 
integrantes de uma 
organização crimino-
sa que opera o tráfico 
no Cariri, inclusive 
com ramificações 
para outros estados, 
como São Paulo. “A 
investigação entra, 
agora, num período 
de avanço. Com as 

apreensões e prisões 
de hoje, esses indiví-
duos serão interroga-
dos, novas pessoas, 
com certeza, serão 
identificadas e novas 
operações devem 
ocorrer ao longo do 
ano”, conclui Pedro 
Viana.

Mandados de prisão foram
cumpridos em oito municípios

>> SEGURANÇA

jornaldocariri.
com.br
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Coluna     do Ben

Na última sexta-feira (27), Bianca An-
drade e João Guilherme trocaram beijos 
em uma festa. E o que era pra ser só uma 
ficada, acabou virando um rebuliço. Isso 
porque o momento dos dois foi parar 
em um perfil de fofoca, atraindo vários 
fiscais de beijo. Será que, após essa onda 
de hate, vai rolar uma próxima vez? Sem 
papas na língua, Boca Rosa mandou avi-
sar: “quando me dá vontade de dar uns 
beijinhos, eu vou lá e dou”.

Parece que Juliette não se deixou aba-
lar pelo questionamento de Samantha 
Schmütz. Comprometida com o público, 
a ex-BBB continua sua jornada no mun-
do da música. E o próximo lançamento 
já tem data marcada. Na quinta-feira 
(2), todos terão acesso à canção mais 
intimista e vulnerável da paraibana até 
aqui. “Solar” foi co-escrita por Juzé e 
tem como base um texto que Juliette fez 
sobre a morte da irmã, Julienne. 

Deve ser difícil odiar Isabeli Fontana e 
não poder chamá-la de irrelevante. A top 
model esteve no encerramento do Festi-
val de Cannes, no sábado (28), e chamou 
a atenção pela bela joia que carregou no 
pescoço. Elaborado por uma designer 
chinesa, o broche conta com uma esme-
ralda de mais de 70 mil quilates, além 
de 200 quilates de diamantes. A brasilei-
ra foi a primeira celebridade mundial a 
exibir a peça.

O Grupo Edson Queiroz, do qual o Sis-
tema Verdes Mares faz parte, vai aumentar 
os investimentos em Pernambuco — por 
lá, eles são donos da Recife FM. A aposta, 
no entanto, não é nas ondas do rádio e 
sim nas ondas do mar. Sob o comando de 
Carlos Rotella, o grupo vai construir um 
terminal de tancagem de gás liquefeito de 
petróleo, no Porto de Suape. Atualmente, 
o setor de energia (Nacional Gás) detém 
70% da receita do GEQ.

Se tudo correr como o planejado, 
Marcos Mion retoma as gravações do 
“Caldeirão” nesta terça-feira (1). O apre-
sentador estava afastado por ter contraí-
do covid-19. Devido à doença, não pôde 
apresentar o Especial de 50 anos de Ive-
te Sangalo. Novato na plim plim, Mion 
está com a moral lá em cima. Diferente 
de Luciano Huck com o “Domingão”, ele 
conquistou de primeira público e crítica 
com o seu “Caldeirola”. 

Beijinho doce Vai brilhar

Luxo De volta

Expansão

Depois da bem-sucedida 
“Nossa História”, em parceria 
com o irmão, Sandy anunciou 
uma nova turnê. A próxima 
leva de apresentações começa 
em agosto e conta com 14 datas 
marcadas. Até o momento, não 
há previsão de show em solo 
cearense. Os fãs da cantora não 
param de pedir: vem, Sandy!

Vem, Sandy!
FOTO: REPRODUÇÃO INSTAGRAM
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Tá chegando a hora do homem do baú estrear no 
Star+. Ou melhor, de Mariano Mattos e José Ru-
bens Chachá mostrarem ao público suas versões 
de Silvio Santos. Os atores são os responsáveis 

por dar vida ao comunicador, em diferentes fases da vida, na 
série “O Rei da TV”. A previsão de estreia é setembro deste 
ano, pouco depois da comemoração de um ano da chega-
da do serviço de streaming, pertencente à Disney, ao Brasil. 
Com Leona Cavalli interpretando Íris Abravanel e Elisa Ro-
mero encarnando Daniela Beyruti, a produção passeia por 
várias décadas para contar a história de um dos maiores no-
mes da televisão brasileira.

Silvio Santos vem aí

FO
TO

: D
IV

UL
GA

ÇÃ
O

Benones Lessa
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CulturaCultura

Os festejos 
de Santo 
Antônio, 
padroeiro 

de Barbalha, foram 
retomados de forma 
presencial no último 
domingo (29). Após 
dois anos de edições 
remotas, devido à 
pandemia de covid-19, 
cerca de 170 mil pesso-
as passaram pelas ruas 
históricas da cidade, 
na comemoração que 
abriu as festas juninas 
em todo o Nordeste. A 
festa do carregamento 
do Pau da Bandeira 
é reconhecida pelo 
Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artísti-

É daqui, é da 
nossa terra, é da 
nossa gente, é da 
nossa Barbalha. 
Viva Santo 
Antônio! 

Guilherme Saraiva
Prefeito de Barbalha

Joaquim Júnior
redacao@jornaldocariri.com.br

jornaldocariri.
com.br

>>acesse
FOTOS: HÉLIO FILHO

co Nacional (Iphan) 
e pela Secretaria de 
Cultura do Ceará como 
Patrimônio Imaterial 
Brasileiro e Cearense, 
respectivamente.

No sábado (28), 
a famosa Noite das 
Solteironas, que tem 
à frente Socorro Luna, 
abriu os festejos. No 
palco, shows de Fábio 
Carneirinho e Luiz 
Fidelis deram as boas-
-vindas às festividades 
que marcam também 
o retorno dos grandes 
eventos no Cariri, 
depois da pandemia.        
O domingo, dia de 
maior movimentação 
da festa, teve início 
com missa na Igreja da 
Matriz, seguida pelo 
tradicional cortejo de 
grupos culturais. O momento mais 

aguardado, o haste-
amento do pau da 
bandeira, ocorreu 
por volta das 18h do 
domingo (29). O tronco 
de angico, de cerca de 
28 metros, foi cortado 
ainda no dia 13 de 
maio e serviu como 

mastro para hastear 
a bandeira de Santo 
Antônio. No decorrer 
do dia, os três palcos 
montados receberam 
inúmeros artistas – 
entre eles, Alcymar 
Monteiro, Leonardo  de 
Luna, Dorgival Dantas 
e Waldonys.

O prefeito Guilherme 
Saraiva comemorou o 
retorno da festa: “Que 
emoção! Após dois 
anos, a nossa festa 
está de volta. Patrimô-
nio reconhecido pelo 
Iphan, a Festa do Pau 
da Bandeira é uma das 
maiores manifestações 
populares do mundo. É 
daqui, é da nossa terra, 
é da nossa gente, é da 
nossa Barbalha. Viva 
Santo Antônio!”.

Festa do Pau 
da Bandeira

Patrimônio Imaterial
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                   Êpa!        Waleska Marrocos
Viva Santo Antônio!

A solteirona nº 1 de Barbalha está radiante! 
Depois de dois anos sem a realização da 
Festa de Santo Antônio, Socorro Luna 
retomou com sua Noite das Solteironas. A 

atração foi um sucesso, como sempre. Maravilhoso ver 
nossa cultura e os festejos que abrem as festas juninas no 
Nordeste. Viva Santo Antônio!

Argemiro Sampaio, ex-prefeito de Barbalha, e 
sua esposa Samara Cordeiro curtiram a festa do Zé 
Cantor com Francisco Hugo e Tâmara Taveira.

Zé Cantor
FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

A linda Lis 
Lucena foi 
eleita Miss 
Ceará Kids. 
Com a mãe 
Alinele Luce-
na, ela cumpre 
agenda de 
entrevista para 
divulgação do 
concurso.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Miss Kids

Vixe!

O cirurgião plástico Rommel Feitosa com os amigos 
Suyanne Brito, Herlon Torres e Andrea Menezes, cur-
tindo a Festa de Santo Antônio.

FOTO:DIVULGAÇÃO

Animação

Cheia de cores, 
Barbalha come-
mora o padroeiro 
Santo Antônio, 
com a participa-
ção de artistas 
renomados em 
vários palcos pela 
cidade.

A festa da Vila 
Eventos, com 
Zé Cantor, foi 

encerrada antes 
do previsto! O 

cantor estava no 
palco quando 
desligaram os 

microfones.

Eita!
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Juazeiro seleciona atletas para os
Jogos Abertos do Ceará

As inscri-
ções para 
participar 
dos Jogos 

Abertos do Ceará es-
tão abertas e seguem 
até 31 de maio. A 
etapa regional acon-
tece nos dias 25 e 26 
do mês de junho, nas 
modalidades futsal, 
basquetebol, hande-
bol, voleibol, badmin-
ton e tênis de mesa. A 
competição promove 
ampla mobilização 
nos municípios do 
Estado, incentivan-

do o esporte como 
inclusão social e 
estimulando a prá-
tica esportiva, além 
de identificar novos 
talentos.

 “São vinte atletas 
de modo geral, mas 
cada modalidade 
específica tem uma 
quantidade máxima 
que pode ir à quadra, 
que são 12”, explica 
Daniel Lucas, secre-
tário Executivo de 
Esporte e Juventude 
de Juazeiro do Norte. 
Os Jogos Abertos do 
Ceará são promovidos 
pela Secretaria do 
Esporte e Juventude 
do Ceará (SEJUV).

Cada modalidade 
específica tem 
uma quantidade 
máxima [atletas] 
que pode ir à 
quadra

Daniel Lucas
Secretário Municipal

Atletas em quadra se preparam para os jogos

Geneuza Muniz
redacao@jornaldocariri.com.br

FOTO: JÚNIOR SILVA

Esporte Competição mobiliza
 municípios do Ceará

>>ESTADUAL

Etapa regional acontece nos dias 25 e 26 de junho

n SEGURANÇA ELETRÔNICA
n PORTARIA

n ZELADORIA
n TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Travessa Sulino Duda, 59 - Bairro Santa Teresa - Juazeiro do Norte - CE

Peça já seu orçamento sem compromisso

ANDREZA BARROS FIGUEIREDO ME 
POUSADA PORTAL DO CARIRI 

CNPJ: 19.610.249/0002-28

Torna público que Recebeu da Autarquia de Meio 
Ambiente de Juazeiro do Norte - AMAJU a Regula-
rização de Licença de Operação N° 86/2022 com 
validade 01.04.2024 para atividade Hotéis. Na ci-
dade de Juazeiro do Norte na AV. Deputado Leão 
Sampaio, Nº 2120, Bairro Lagoa Seca. Foi deter-
minado o cumprimento das exigências contidas nas 
Normas e Instruções de Licenciamento da AMAJU.

UNIMED CARIRI
A operadora de planos privados de assistência à saúde, UNI-
MED CARIRI, CNPJ (MF) 07.583.396/0001-96, e registrada na 
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS sob Nº 35.612-
3, por seu representante legal, de acordo com o disposto no 
art. 13. Parágrafo Único, inciso II, da Lei nº9.656/98( Lei dos 
Planos de Saúde) e na Súmula Normativa nº28, expedida pela 
ANS em 30 de novembro de 2015, consideradas as tentativas 
frustradas de notificação pessoal dos seus beneficiários listados 
abaixo, vem, por meio do presente edital, NOTIFICÁ-LOS a fim 
de que compareçam à UNIMED CARIRI, localizada à Rua Santa 
Clara 78, Centro, em Juazeiro do Norte/CE, CEP 63010-065, 
NO PRAZO de 10 (DEZ) DIAS, contados a partir da publica-
ção do presente edital, e regularizem a situação financeira de 
seu plano de saúde, tudo visando garantir a continuidade dos 
serviços prestados. Ressaltamos que o não comparecimento e 
a não regularização de sua situação financeira no local e no 
prazo acima referidos implicará na rescisão/cancelamento de 
seu plano de saúde. Caso já tenham sua situação regularizada 
junto a UNIMED CARIRI, por favor desconsiderar este aviso. Por 
fim renovamos a satisfação em tê-los como nossos beneficiários.

Contrato:107710778053004 CPF:097430284,Contra-
to:107710778102664 CPF:023448753,Contrato:10771077905192 
CPF:014931863,Contrato:10771077906469 CPF:035279963,Contra-
to:10771077911813 CPF:171264283,Contrato:1077107792014549 
CPF:195243403,Contrato:1077107792020068 CPF:057976463,Con-
trato:1077107792018770 CPF:064375473,Contrato:107710775528 
CPF:768808003,Contrato:10771077906602 CPF:704532173,Con-
trato:1077107756115 CPF:051818383,Contrato:107710779101399 
CPF:172841203,Contrato:107710779101482 CPF:838338463,Con-
trato:10771077930967 CPF:688283223, Contrato:107710779101246 
CPF:041857483,Contrato:107710778059208 CPF:995793753,-
Contrato:1077107780514219 CPF:171924713,Contra-
to:107710778061868 CPF:081936653,Contrato:1077107792014521 
CPF:387488353,Contrato:1077107792016371 CP-
F:003263473,Contrato:1077107792017838 CPF:026086293,-
Contrato:1077107792020939 CPF:049270843,Contra-
to:1077107792020940 CPF:049270843,Contrato:10771077922542 
CPF:021040493,Contrato:10771077930791 CPF:670721603,-
Contrato:107710779301203 CPF:050008853,Contra-
to:107710779301842 CPF:089868484,Contrato:107710779302120 
CPF:915929763,Contrato:107710779302502 CPF:417179453,-
Contrato:107710779222798 CPF:088893704,Contra-
to:107710779221920 CPF:025355423,Contrato:107710779301749 
CPF:076523673,Contrato:107710779209091 CPF:600069103,Con-
trato:1077107792017225 CPF:036018693.
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Sabemos do 
desafio que 
é enfrentar 
esse grupo 
econômico que 
está no poder 
há mais de 30 
anos

Capitão Wagner 
Candidato ao Gov. do 
Ceará

24h
Camilo e Wagner evitam 
embate político em Barbalha

Assim 
como em 
outros 
anos 

eleitorais, a Festa de 
Santo Antônio, em 
Barbalha, contou com 
a presença de diver-
sos políticos, com 
destaque para o en-
contro entre o ex-go-
vernador do Ceará, 
Camilo Santana (PT), 
e o principal nome da 
oposição no Estado, 
Capitão Wagner (UB). 
Há exatamente um 
mês, os dois troca-
ram acusações pela 
internet, depois que 
Wagner criticou a go-
vernadora Izolda Cela 
e Camilo a defendeu. 

No domingo (29), os 
dois se cumprimen-
taram e depois se 
sentaram em lados 
opostos: Camilo à 
esquerda e Wagner 
à direita, na Igreja 
Matriz.

Questionado sobre 
apoio à reeleição de 
Jair Bolsonaro, Capi-
tão Wagner respon-
deu contrário a “na-
cionalizar” a disputa 
pelo Governo. “Nosso 
foco tem sido a can-
didatura ao Governo 
do Estado. A cada 
dia temos recebido 
novas adesões e tem 
dado um sentimento 
muito bacana para o 
, de que estamos no 
caminho certo”. O 
candidato da oposi-
ção voltou a criticar 
os irmãos Ferreira 
Gomes. “Sabemos do 

Robson Roque
redacao@jornaldocariri.com.br

IMAGEM: REPRODUÇÃO  INSTAGRAM

Igreja da Matriz reuniu políticos e populares

desafio que é enfren-
tar esse grupo eco-
nômico que está no 
poder há mais de 30 
anos. Mas toda hora 
uma oligarquia perde 
e o ciclo se encerra”, 
comentou Wagner.

O ex-governador 
do Ceará, Camilo 
Santana, candidato 
ao Senado, também 
se esquivou das per-
guntas, ao ser indaga-
do sobre as disputas 
entre PT e PDT pela 

indicação do postu-
lante governista ao 
Palácio da Abolição. 
“Isso caberá ao PDT 
avaliar os nomes. 
Vamos dar tempo ao 
tempo. O importante 
não é o nome pesso-
al. O importante é o 
projeto que está em 
curso no Ceará, que 
precisa continuar 
avançando, corrigin-
do os erros, melho-
rando. É isso que eu 
defendo”, enfatizou 
Camilo.

Apito!     Victor Nogueira

O Guarani de Juazeiro iniciou mal 
a Série B do Cearense. Porém, nas 
últimas rodadas vem se recuperando 
e, agora, entrou de vez na briga por 
uma das vagas para a próxima fase. 
Vem com moral. Isso porque, na últi-
ma rodada, o Leão fez o que ninguém 
tinha feito: derrotou o Pague Menos, 
líder da competição. Domingo (5), 
o Guaraju faz um duelo de opostos 
contra o Barbalha, que briga contra o 
rebaixamento.

Ressurgindo no Cearense

Os desempenhos de Fortaleza e Ceará 
nas competições sul-americanas e nacio-
nal contrastam. Enquanto fazem história 
na Libertadores e Copa Sul-Americana, 
respectivamente, eles têm inícios ruins no 
Brasileirão. Ocupam a última e penúltima 
posições. Porém, no meio da semana, eles 
se enfrentam. E um deles pode virar a 
chave.

Mudança de rota
O Crato voltou a ser derrotado na Série 
D do Campeonato Brasileiro. No último 
domingo (29), perdeu por 2 a 0 para o 
Afogados. O Azulão da Princesa não 
deve passar de fase. Em sete partidas, 
apenas uma vitória. Sem rebaixamento, 
o Crato deve encarar um 2023 com um 
calendário curto e sem muitas emoções 
para o torcedor.

Continua na mesma
Últimos detalhes
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Os tropeços do Icasa podem custar caro ao 
final dessa primeira fase. Pela segunda 
rodada consecutiva, o Verdão do Cariri 
não vence e, agora, viu seus adversários 

se aproximarem e embolarem o grupo C. O Icasa é o 
atual segundo colocado. No entanto, a distância para 
o antepenúltimo é de apenas um ponto. Metade das 
partidas da fase de grupos se foi. Agora, o Verdão 
tem mais sete decisões para definir seu futuro na 
competição. 

FOTO: AMORIM FOTÓGRAFO

Agora é a virada da 
montanha

A Seleção Brasileira faz o primeiro amistoso 
de preparação para a Copa do Mundo 
no Catar. Encara a Coréia do Sul, às 8h, 
em Seoul. Como o adversário é inferior 
tecnicamente, Tite deve usar a partida para 
fazer testes. Esses serão os primeiros dos 
últimos ajustes até o maior evento de futebol 
do mundo.

jornaldocariri.
com.br
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No fim de semana, Icasa empatou em 1 a 1 contra o América (RN)


